ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί τον Ξενώνα
ΕΣΤΙΑ ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Η
λειτουργία του ξενώνα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης «Λειτουργία
Ξενώνα ΕΣΤΙΑ Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ
2021» MIS 5131337.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Παρέχονται υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες μέσω της λειτουργίας του
Ξενώνα ΕΣΤΙΑ υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων ασυνόδευτων ανηλίκων σε
κτίριο της Αποστολής. Επιπροσθέτως, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και
συμβουλευτική ως προς την κοινωνική ένταξη των ανηλίκων, δημιουργική
απασχόληση, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα μέσω του Κοινωνικού Ιατρείου της
Αποστολής, καθώς και εκπαίδευση για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
του ελληνικού πολιτισμού, της αγγλικής γλώσσας και ενισχυτικής διδασκαλίας.
Παράλληλα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι απασχολούνται σε μια ευρεία γκάμα
αθλητικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες
διασφαλίζονται μέσω των συνεργασιών της Αποστολής και της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών με φορείς της τοπικής κοινωνίας.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με σκοπό την επαρκή στελέχωση του Ξενώνα, η Διοίκηση της Αποστολής καλεί
τους υποψηφίους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους για μία (1) θέση
ημιαπασχόλησης, ορισμένου χρόνου ως Διερμηνέας/Cultural Mediator για την
γλώσσα Arabic/Αραβικά με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής
απασχόλησης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Απαιτούμενα προσόντα:
i.

Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

ii.

Επίπεδο Εκπαίδευσης:
Άριστη προφορική και γραπτή γνώση Αραβικών.
Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην χώρα προορισμού.

iii.

Προϋπηρεσία:

Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους. Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία και
εμπειρία με την ομάδα στόχου και ικανότητα συνεργασίας με διαπολιτισμικές
ομάδες.
iv.

Θα συνεκτιμηθούν:
-

Γνώση Αγγλικών

Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους,
το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την
ευθυκρισία και την διοικητική και οργανωτική ικανότητα. Εξίσου σημαντικά
στοιχεία θεωρούνται η προσαρμοστικότητα, η συνεργασιμότητα, και η
ανεπτυγμένη αίσθηση του συλλογικού πνεύματος.

ANTIKEIMENO
1. Υπηρεσίες διερμηνείας.
2. Συνοδεία των παιδιών σε εκπαιδευτικές εκδρομές (επισκέψεις σε
μουσεία και συναφείς χώρους).
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
1. Συνοδευτικό σημείωμα (επιστολή) στο οποίο να αναφέρεται η αιτούμενη
θέση
2. Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου,
διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και
β. των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής
προσωπικού της Αποστολή, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα
www.mkoapostoli.gr. Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν
από την αμκε Αποστολή.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω
της ιστοσελίδας του φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα
βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης
ενδιαφέροντος την 19η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021. Αποστολή βιογραφικών έως τις 19
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 στο email n.katsiaras@mkoapostoli.gr και με την ένδειξη «Υπ’
όψιν κου Κατσιάρα για τη θέση του Διερμηνέα Αραβικών».

